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Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia Dobrej Nowiny o
śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: kerygmy. Streszcza ona Tajemnicę tej mi-
łości, która „jest tak realna, tak prawdziwa, tak konkretna, że oferuje nam rela-
cję pełną szczerego i owocnego dialogu”. Kto wierzy w tę wieść, odrzuca
kłamstwo, według którego nasze życie miałoby swe pochodzenie w nas sa-
mych, podczas gdy w rzeczywistości pochodzi ono z miłości Boga Ojca, z Jego
woli, by dać życie w obfitości. Jeśli natomiast słuchamy bałamutnego głosu
„ojca kłamstwa” (por. J 8, 45), to narażamy się na pogrążenie w otchłani non-
sensu, doświadczając piekła już na ziemi, jak o tym niestety świadczy wiele
dramatycznych wydarzeń z doświadczenia ludzkiego osobistego i zbiorowego.

Dlatego w tym Wielkim Poście roku 2020 chciałbym przekazać każdemu
chrześcijaninowi to, co już napisałem ludziom młodym w adhortacji apostol-
skiej „Christus vivit”: „Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystu-
sa, pozwól się zbawiać zawsze na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje grze-
chy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszel-
kiej winy. Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości i daj
się przez nią oczyścić. W ten sposób możesz się nieustannie odradzać na no-
wo”. Pascha Jezusa nie jest wydarzeniem z przeszłości: ze względu na moc Du-
cha Świętego jest zawsze aktualna i pozwala nam postrzegać i dotykać z wiarą
ciała Chrystusa w wielu osobach cierpiących.

Warto rozważyć dogłębniej Tajemnicę Paschalną, dzięki której została
nam udzielona łaska Boża. Doświadczenie miłosierdzia jest bowiem możliwe
tylko w kontakcie „twarzą w twarz” z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Pa-
nem, który „umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20). Chodzi
o dialog serca z sercem, przyjaciela z przyjacielem. Właśnie dlatego w okresie
Wielkiego Postu tak ważna jest modlitwa. Jest ona nie tyle obowiązkiem, ile
wyraża potrzebę odpowiadania na miłość Boga, która nas zawsze uprzedza i
wspiera. Chrześcijanin modli się bowiem mając świadomość, że jest miłowany
pomimo swej niegodności. Modlitwa może przybierać różne formy, ale w
oczach Boga tak naprawdę liczy się to, że drąży nasze wnętrze doprowadzając
do rozkruszenia zatwardziałości naszego serca, aby je coraz bardziej nawracać
ku Niemu i ku Jego woli. Franciszek



„Oto wielka tajemnica wiary”

Piątek – „Eucharystyczny styl życia drogą do pełni człowieczeństwa”

09:00 Msza św. z nauką ogólną w intencji czcicieli Serca Pana Jezusa.
Po Mszy św. nabożeństwo do Serca Jezusowego i odwiedziny chorych.

17:00 Msza św. z nauką ogólną.
18:00 Przeżyjmy to raz jeszcze – droga Krzyżowa ulicami Łubowic: „Nasza

moc w mądrości Krzyża”.

Sobota – „Przebaczenie bliźnim i sobie warunkiem pełni uczestnictwa we
Mszy Św.”

09:00 Msza św. z nauką ogólną.
10:00 Nauka stanowa dla matek dzieci w wieku szkolnym: „Być sercem  ro-

dziny i zachować rytm życia”.
17:00 Msza św. nauką ogólną. Po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn:

„Być głową rodziny i szukać mocy w modlitwie”.
19:00 Nauka dla młodzieży starszej: „Jak wierzyć w Boga dziś?”

Niedziela – „Co daje nam Eucharystia?”

08:00 Msza św. z nauką ogólną.
10:30 Msza św. z nauką ogólną.
14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym– spotkanie dla chętnych do założe-

nia kręgu Matki Bożej Pielgrzymującej i dla tych, którzy Ją przyjmują
już od dłuższego czasu.

19:00 Film Niespodzianka.

Poniedziałek – „Dobra spowiedź warunkiem owocności Eucharystii i praw-
dziwej radości życia”

09:00 Msza św. z nauką ogólną.
17:00 Msza św. z nauką ogólną. Po  Mszy  św. nauka dla Kandydatów do

Bierzmowania: „Pokochać siebie – mój temperament” – czyli  o  tym,
jak cudownie stworzył mnie Bóg!



Porządek nabożeństw
01.03.2020 – 09.03.2020

niedziela 1 marca 2020 – I Wielkiego Postu
08:00 Za zm. ks. Roberta Wałach, Stanisława i Marię Łużyna, Zuzannę Wałach, Edwarda, Mariana

i Gabrielę Łyko oraz Franciszka i Bertę Kaleta.
10:30 W intencji Parafian.
14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
poniedziałek 2 marca 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Adelę i Herberta Czogała, syna Ryszarda, zm. rodziców Jadwigę i Józefa Czogała,

Helenę i Józefa Ksol, zm. dzieci z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 3 marca 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Edytę i Maksymiliana Burda, dzieci Józefa i Renatę, zięcia Adama Frączek, Gertru-

dę Halamoda i zm. z pokrewieństwa Burda-Halamoda.
środa 4 marca 2020 – Św. Kazimierza, królewicza
06:45 (recytowana) …………………………………………………………...……………………...
czwartek 5 marca 2020 – Dzień powszedni
16:00 Godzina Święta w intencji powołań kapłańskich.
17:00 Za zm. Jana, Annę i Irmgardę Piechnik, Łucję i Gertrudę Forraiter, zm. Adelajdę Baron, sy-

na Damiana i pokrewieństwo Forreiter-Piechnik-Lazar i dusze w czyśćcu cierpiące.
piątek 6 marca 2020 – Dzień powszedni
09:00 W intencji Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. (nabożeństwo do NSPJ)
17:00 (szkolna) Za zm. Józefa Ficoń, rodziców Helenę i Alojzego, Jerzego i Amalię Ficoń, Edwar-

da Mrowiec, Józefa Kitel, zm. z pokrewieństwa Ficoń-Mrowiec-Kitel-Piontek i dusze w
czyśćcu cierpiące.

18:00 Droga Krzyżowa ulicami Łubowic.
sobota 7 marca 2020 – Dzień powszedni
09:00 W intencji czcicieli Matki Bożej, zwłaszcza Róż Różańcowych. (nabożeństwo do MB)
17:00 Za zm. męża Antoniego Konieczny, rodzeństwo, teściów, dwóch szwagrów, Katarzynę Mi-

łota, Jana i Matyldę Wolnik, dwie córki, trzech synów, trzech zięciów, Grzegorza i Danielę
Pych i zm. z pokrewieństwa Wolnik, Urbański, Klyta, Konieczny i dusze w czyśćcu cierpią-
ce.

niedziela 8 marca 2020 – II Wielkiego Postu
08:00 (dwujęzyczna) 1. Za zm. Józefa Jaskóła, rodziców Gertrudę i Wilhelma, córkę Annę, synów

Huberta i Jerzego, Piotra Chytrek, Franciszka Leśniok, żony Annę i Jadwigę oraz za zm. ka-
płanów.
2. Za zm. Gertrudę Borzigursky, rodziców Rudolfa i Marię Borzigursky, siostry Jadwigę,
Annę i Marię, brata Henryka, Łucję i Mariana Lachowski, i zm. z rodzin Borzigursky, Mu-
cha, Depta, Marek, Lachowski.

10:30 1. Za zm. Alojzego Krettek, żony Helenę i Dorotę, Reginę i Gerarda Piela, rodziców, ojca
misjonarza Józefa Krettek, Hermana Kałuża, Marię Piela, Wiktorię i Franciszka Badura, ro-
dzeństwo, Rudolfa Chowaniec i zm. z pokrewieństwa.
2. Za zm. Władysława Budnik od rodziny Figas z Zabrza.

14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
poniedziałek 9 marca 2020 – Dzień powszedni
09:00 …………………………………………………………………………………………………
17:00 Za zm. rodziców Otylię i Karola Walach, syna Józefa, Aleksję i Antoniego Krettek, zm. ka-

płanów i siostry zakonne oraz dusze w czyśćcu cierpiące.



Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przy-
szłą niedzielę kolekta dla Ojca Misjonarza a po Mszach św. zbiórka do pu-
szek na Misyjne dzieło Pomocy „Ad Gentes”. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Dzisiaj o godz. 14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym a w piątek o
godz. 18:00 Droga Krzyżowa ulicami Łubowic.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Za-
praszam na Godzinę św. w intencji powołań w czwartek o 16:00.
W przyszły piątek (06.02) rozpoczynamy nasze wielkopostne rekolekcje.
Poprowadzi je w tym roku O. Romuald jako dalszy etap Misji parafialnych.
Program na drugiej stronie gazetki.

Również w piątek, po Mszy św. o godz. 09:00 razem z O. Romualdem
będziemy odwiedzać chorych. Zgłoszenia w zakrystii albo kancelarii.

Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna w dni powszednie
przez pół godziny po Mszy św.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Dawid Mincer, s. Alfreda i Beaty z parafii św. Bartłomieja w Łanach
i Michaela Jarosz, c. Pawła i Felicji z naszej parafii. (2)

Siostry z klasztoru Annuntiata zapraszają na wielkopostne dni skupienia:
dla kobiet 08.03, dla mężczyzn 22.03. Początek o godz. 09:00, zakończenie
około godz. 13:30. Program na plakacie w gablotce przed kościołem.

Wielkopostne rekolekcje dla rolników (mężczyzn) odbędą się w
dniach 10-12 marca 2020 r. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w
Raciborzu-Miedoni. Rozpoczęcie we wtorek o godz. 10.00. Zakoń-
czenie w czwartek o godz. 12.00. Zgłoszenia u dyrektora DDF – ks.
Łukasza Michalika, mailowo: ddf@miedonia.pl lub telefonicznie 32
4151386.

Duszpasterstwo misyjne diecezji opolskiej zaprasza na wiosenne spotkanie
misyjne 21 marca 2020 r. (sobota) – w Raciborzu (klasztor Annuntiata). Po-
czątek o godz. 10.00, zakończenie ok. 13.30.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali nasz kościół. W przyszły czwartek (05.03.2020, godz.
17:45) Matusz J., Matusz M., Zamkowy R., Czisz Z., Rybarska K., Tumulla
H. i Kazior J., a w piątek za dwa tygodnie (13.03.202, godz. 18:15) Biedroń
J., Waligórska K., Bulak B., Borzigursky I., Fichna E., i Kampik R.

Duszpasterze Parafii NSPJ zapraszają na marcowy Wieczór Uwielbienia 7
marca (sobota) w kościele NSPJ o 19.30.

Informacje duszpasterskie
01.03.2020 – 08.03.2020

Gazetka parafialna jest wydawana przez parafię Narodzenia NMP w Łubowicach
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.
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